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Vrijwilliger pendelbus 
Wil jij als vrijwilliger het vervoer verzorgen van onze patiënten en 
bezoekers? Solliciteer dan op onze vacature! 

Wat ga je doen? 
Als vrijwilliger maak je deel uit van het vrijwilligersproject Pendelbuschauffeurs. Als 
pendelbuschauffeur werk je minimaal één dagdeel per week van maandag t/m vrijdag. 
De werktijden liggen tussen 6:45 uur en 19:45 uur in een shift van 3,5 of 4,75 uur per 
dienst. Je bent incidenteel extra beschikbaar om ziekte of verlof op te vangen. 

Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de passagiers en heb je een rustige, 
verantwoorde rijstijl. Je werkt samen met enthousiaste collega’s en wordt aangestuurd 
door een coördinator. 

Je bent als chauffeur de gastheer/-vrouw voor de passagiers en daarmee het 
visitekaartje van het ziekenhuis. 

In totaal werken er zo’n 200 vrijwilligers op verschillende projecten binnen ons 
ziekenhuis. 

Ziekenhuis St Jansdal is een streekziekenhuis met vestigingen in Harderwijk en 
Lelystad. Voor veel patiënten uit Lelystad die voor zorg of het bezoeken van familieleden 
naar het ziekenhuis in Harderwijk moeten, is het vervoer een probleem. Als extra 
dienstverlening heeft het ziekenhuis een pendelbus die op werkdagen volgens een vast 
schema tussen de twee locaties heen en weer rijdt. 

Wil je kennis maken met de medewerkers van ons ziekenhuis, lees dan hier hun 
verhalen. 

Wat bieden wij jou? 
• Een vrijwilligerscontract voor minimaal 4,75 uur per week (één dienst). 
• Reiskostenvergoeding volgens het vrijwilligers reglement. 
• Herkenbare bedrijfskleding. 
• Jaarlijkse training in het juiste gebruik van de bus, rijvaardigheid en gastvrijheid.  

https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/verhalen
https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/verhalen


• Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en 
professionele ontwikkeling. 

• Waardering voor het vrijwilligerswerk wordt vooral gegeven door onze patiënten 
en bezoekers met een compliment. Daarnaast organiseert het St Jansdal één 
keer per jaar een themamiddag en ontvangen vrijwilligers een kerst attentie. 

Wat vragen wij van jou? 
• Een geldig rijbewijs B en minimaal 21 jaar oud. 
• Aantoonbare werkervaring. 
• Ervaring als chauffeur is een pré. 
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 

Daarnaast ben je proactief en kun je goed zelfstandig werken. Je maakt graag een 
praatje, bent representatief en voelt je verantwoordelijk voor je werk. In de omgang met 
patiënten ben je tactvol, respectvol en hulpvaardig.  

Ben je enthousiast?  
Solliciteer dan via de sollicitatiebutton. Je kunt jouw sollicitatiebrief richten aan Claudia 
Bookelman, hoofd hotelservices. Wil je liever eerst meer informatie over deze functie dan 
kun je contact opnemen met Alie Floor via telefoonnummer 0341- 43 51 57.  

We ontvangen jouw motivatie en CV graag uiterlijk 5 januari. Lees hier meer over 
de sollicitatieprocedure. 

Je ontvangt binnen een week na de sluitingsdatum een reactie op jouw sollicitatie. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 11 januari van 11:00 - 17:00.  

Werk je al bij het St Jansdal? Solliciteer dan altijd via de interne vacatures onder Mijn 
AFAS voor een correcte verwerking van je gegevens. 

Het aanvragen van een VOG (verklaring omtrent gedrag) is onderdeel van de 
sollicitatieprocedure voor externe sollicitanten. Bij aanname verzorgen wij de aanvraag 
digitaal. De kosten hiervoor worden vergoed. Het navragen van recente referenties 
kan deel uitmaken van de procedure.  

https://www.werkenbijstjansdal.nl/portal-over-het-bedrijf/sollicitatieprocedure
https://www.justis.nl/binaries/brochure-verklaring-omtrent-het-gedrag-(mei-2016)_tcm34-85257.pdf

